
 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 02/2018. 

 
Às quatorze horas do dia vinte e cinco do mês de novembro ano de dois mil e dezoito, em 
sala especialmente indicada para tal finalidade, no prédio da Prefeitura Municipal de Novais, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 001/2018, de 
02 de janeiro de 2018, sob a Presidência do Sr.ª. Liziani Aparecida Pivetta, estando 
presentes os demais membros que compõem a referida Comissão: Sr. Antônio Carlos da 
Silva e o Sra. Rosalda Odete da Silva, para o ato de abertura dos envelopes, julgamento das 
propostas e encerramento da licitação Convite nº 02/2018 – Processo nº 51/2018, que tem 
por Objeto: a contratação, a execução de serviços contratação de empresa para prestação 
de serviços de consultoria e apoio em licitação, com o objetivo de viabilizar tecnicamente os 
processos licitatórios, com acompanhamento direto dos processos e sessões, análise e 
elaboração de editais, inclusive orientando quanto às adequações necessárias para 
atendimento às normativas expedidas pelo tribunal de contas do estado de São Paulo, 
dentro das prerrogativas próprias do exercício da administração pública, na forma 
descritiva e requisitos constantes deste termo de referência, pelo período de 12 meses. 
Declarada aberta à reunião, o Presidente da Comissão, Sr. Liziani Aparecida Pivetta, 
solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. 
Aberta a palavra não houve manifestação, passou então à abertura dos envelopes proposta 
entregues no prazo legal, cujo conteúdo foi examinado pelos membros da Comissão. 
Considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante do item 7.1 DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL foram as propostas CLASSIFICADAS conforme demonstrado no Mapa anexo, na 
seguinte conformidade:  
 
1ª Classificada – PLANAD – ASSESSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ. 
09.278.368/0001-90, com sede na Rua Tenente Ferreira n° 523 – Centro, CEP 14960-000, 
na cidade de Novo Horizonte - SP, com a proposta no valor global de R$ 62.400.00 (sessenta 
e dois mil e quatrocentos reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 
Instrumento Convocatório. 
 
2ª Classificada – TRAZZI & GARBIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ. 
21.587.156/0001-90, com sede na Rua Primeiro de Maio nº 347 – Centro, CEP 15830-000, 
na cidade de Pindorama – SP, com a proposta no valor global de R$ 69.600.00 (sessenta e 
nove mil e seiscentos reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 
Instrumento Convocatório. 
 
3ª Classificada – MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ. 10.468.136/0001-84, com 
sede na Av. dez nº 1432 – Centro, CEP 13620-000, na cidade de Orlândia - SP, com a proposta 
no valor global de R$ 75.600.00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais); Foram atendidas as 
demais exigências constantes do Instrumento Convocatório. 
 
4ª Classificada – BARALDI & SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ. 
27.232.454/0001-44, com sede na Rua José Menegon nº 316  – Centro, CEP 15870-000, na 
cidade de Catiguá - SP, com a proposta no valor global de R$ 78.000.00 (setenta e oito mil 
reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do Instrumento Convocatório. 
 
A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram colocados à disposição dos 
presentes para análise e rubrica. Foi aberta a palavra novamente e não houve manifestação. 
Nada mais havendo a Presidente da Comissão encerrou a presente sessão, lavrando-se a 



 

 

presente ATA, que lida achada conforme, vai assinada por todos os presentes, para posterior 
remessa juntamente com os demais documentos pertinentes a esta Licitação à autoridade 
superior para a devida Homologação e Adjudicação. Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Novais, aos 25 dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. 
 
 
 
 
 

Antônio Carlos da Silva Liziani Aparecida Pivetta   Rosalda Odete da Silva 
                       Membro Presidente da Comissão Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


